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كس��ى كه دورى س��فر )آخرت( را 

به خاطر داشته باش��د خود را مهیا 

مى سازد.

 تفاوت وطن پرستي
»ماه چهره خليلي« با »نيوشا ضيغمي«

     جواد محرمي
 تف�اوت ن�گاه دو س�لبريتي ايراني درباره وطنش�ان، 
اهميت بچه دار ش�دن در ايران يا انگلي�س و موضوع 
ارزش پاس�پورت ايراني موضوعي است كه با اظهارات 
نيوش�ا ضيغمي و كن�ار هم قرار دادن س�خنان س�ال 
پي�ش ماه چه�ره خليل�ي جال�ب ب�ه نظر مي رس�د. 
س��ال پیش بود ك��ه ماه چهره خلیل��ي بازيگر س��ینما و 
تلويزي��ون در برنام��ه دورهمي مهران مدي��ري درباره به 
دنیا آوردن فرزندش در ايران گفت: »خیلي از من س��ؤال 
مي شود كه چرا پسرم را در انگلیس به دنیا نیاوردم، همه 
مي گويند مي توانست پسرت تابعیت و پاسپورت انگلیسي 
داشته باشد ولي من دوست داشتم پسرم در ايران به دنیا 
بیايد، دوست داشتم پسرم شناس��نامه و پاسپورت ايراني 
داشته باشد، اينها برايم خیلي مسئله مهمي بود، دلیلش 
شايد اين بود كه من 20 سال از ايران دور بودم و حسرت 
اين را داش��تم تا در ايران باشم و همیش��ه خودم را ايراني 
مي دانستم و خودم هم ايران به دنیا آمدم.« اين بازيگر در 
پاسخ به اين سؤال كه آيا احس��اس خوشبختي مي كنید 

مي گويد: بله شديداً. 
بین تمام هنرمنداني كه سابقه زندگي در خارج از كشور را 
دارند، ماه چهره خلیلي يك نمونه خاص است. او برخالف 
افش��اري كه ترجیح داد فرزندش را خارج از كشور به دنیا 
بیاورد، دنبال اين بود كه شناس��نامه ايراني براي پسرش 
بگیرد. ع��رق ملي و وطن دوس��تي اين بازيگر با تش��ويق 
تماشاگران برنامه دورهمي و مخاطبان اين برنامه در فضاي 

مجازي روبه رو شد.
سخنان اين بازيگر در حالي بیان شد كه كشور اين روزها با 
معضل مديران دوتابعیتي روبه روست و دوتابعیتي بودن در 
میان سلبريتي ها در حال تبديل شدن به يك ارزش است 
چراكه برخي از اين س��لبريتي ها از اينكه به طور عمومي 
اعالم كنند فرزندشان را در يكي از كشورهاي غربي مانند 
كانادا، انگلس��تان يا امريكا به دنیا مي آورن��د نه تنها ابايي 
ندارند بلكه ظاهراً به آن افتخار هم مي كنند. اما تأسف انگیز 
سخنان ضدملي نیوشا ضیغمي درباره اين موضوع بود، اين 
بازيگر آثار درجه س��وم س��ینماي ايران به دفاع از تمايل 
سلبريتي ها براي به دنیا آوردن فرزندانشان در كشورهاي 
غربي بس��نده نكرده و در س��خناني توهین آمیز بي ارزش 
بودن پاس��پورت ايراني را دلیل موجهي براي اش��تیاق به 

دوتابعیتي شدن فرزنش عنوان كرده است. 
اين بازيگر مي گويد: »به همكاران من خرده گرفته ش��ده 

كه چرا بابت زايمان و به دنیا آوردن فرزندش��ان به خارج 
از كشور مي روند، متأس��فانه اين كار به دلیل بي اعتباري 
پاس��پورت ايراني اس��ت! براي يك ايراني و مني كه عرق 
ملي دارم! و كشورم را دوست دارم خیلي غمناك است كه 
مجبور باشم به دلیل اينكه پاسپورت كشورم در دنیا ارزش 
ندارد، براي رفتن به هر كشوري دلهره داشته باشم و دم دِر 

هر سفارتي گردن كج كنم.«
ابراهیم حاتمي كیا كارگردان نام  آش��ناي كشورمان، چند 
سال پیش جزو اولین افرادي بود كه نسبت به اين مسئله 
واكنش نشان داد اما پس از گذشت سه سال از انتقادهاي 
او شاهد افزايش اين سبك زندگي اش��راف گونه هستیم؛ 
موضوعي كه شايس��ته بود مسئوالن بیش��تر به آن توجه 
مي كردند. حاتمي كیا در برنامه راز، درباره سینماگران دو 
پاسپورته  گفته بود: »اين بحثي كه امروز مطرح شده و افراد و 
هنرمندان دوپاسپورته در فرهنگ وجود دارند، نگران كننده 
است. چرا بايد يك هنرمند و فیلمس��از يك پايش در اين 

طرف مرز و يك پايش در آن طرف مرز باشد.« 
مسئله اى كه وجود دارد اينكه رواج اين نگاه نازل به وطن در 
میان برخي سینماگران به طور قطع تهديدي براي فرهنگ 
ملي كشور محس��وب مي ش��ود. هنرمندي كه عرق ملي 
نداشته باش��د نه تنها نمي تواند در اعتال و تقويت فرهنگي 
ملي اثرگذار باشد بلكه برعكس روي فرهنگ مردم تأثیرات 
مخربي به جاي خواهد گذاش��ت.  دو پاس��پورته هايي كه 
به خارج از كش��ور مهاجرت كرده اند و براي كار سینمايي 
به ايران سفر مي كنند و حاضر نیس��تند فرزندانشان را نیز 
در ايران به دنیا بیاورند، چگون��ه مي توانند فیلمي با توجه 
به فرهنگ ايراني- اس��المي بس��ازند؟ آيا آنها با مردم اين 
كشور زندگي كرده اند و از تمايالت مردم ايران آگاهي دارند 
يا حشر و نشر با قشري خاص و درصد كمى از مردم ايران 
آنها را به افرادي تبديل كرده ك��ه مي توانند بالقوه تأثیري 

معكوس در فرهنگ ملي به بار بیاورند. 

    محمدصادق عابديني
فيلم هاي ايراني »درساژ«، »خوك«، »هجوم« 
و »هندي و هرمز« امس�ال در جشنواره فيلم 
برلين حضور دارند؛ چه�ار فيلمي كه هر كدام 
حاش�يه هايي را با خ�ود به هم�راه آوردند؛ از 
محت�واي غيراخالقي گرفته تا برداش�ت هاي 
سياسي و البته سخنوري سياسي عوامل فيلم 
با زبان الکن در راستاي سياست هاي ضد ايراني!
گفته شده امس�ال فيلم هاي ايراني از شانس 
درياف�ت خ�رس برلين برخ�وردار هس�تند. 

  برلين چگونه دستچين مي كند!
فس��تیوال فیلم برلین از معدود جش��نواره هاى 
خارجي اس��ت كه با فرس��تادن نماينده به ايران، 
فیلم هاي مورد نظرش براي حضور در جش��نواره 
را دس��تچین مي كند، البته اين دستچین كردن 
به معناي اين نیست كه ژرمن ها به دنبال انتخاب 
كردن بهترين فیلم ايراني از نظر كیفیت هستند 
بلكه آنها موضوع و رويكرد فیلم نسبت به جامعه 
و نظام سیاسي ايران را در درجه اول اهمیت قرار 
مي دهند، براي همین است كه هر سال نام برخي 
از فیلم هاي ايراني براي حضور در فستیوال برلین 
شنیده مي شود كه هیچ جايگاهي در سینماي فاخر 
ايران ندارند، اما برلیناله به آنها مجال و فرصت ديده 
شدن مي دهد. از اهداي خرس به جعفر پناهي تا 
گذاشتن صندلي خالي براي اين فیلمساز به نشانه 
همبستگي با وي گرفته تا پررنگ ساختن فیلمي 
مانند خوك كه در آن به قتل هاي زنجیره اي گريزي 

زده شده است همه در برلین ديده مي شود. 
»خوك« به كارگردان��ي ماني حقیقي، »هجوم« 
ساخته شهرام مكري، »درساژ«) نام شاخه اي در 
ورزش سواركاري اس��ت كه در آن اسب حركات 
موزون انجام مي دهد( به كارگرداني پويا بادكوبه اي 
و »هندي و هرمز« س��اخته عباس امیني، آثاري 
هستند كه از ايران در شصت و هشتمین فستیوال 

فیلم برلین حضور دارند. 
   »خوك« تصويري از يك فيلمساز

فیلم س��ینمايي خوك، س��اخته ماني حقیقي را 
مي شود مهم ترين اثري دانست كه به نام سینماي 
ايران در جشنواره فیلم برلین حضور يافته است و 
در بخش مسابقه حضور دارد. گفته مي شود ماني 
حقیقي در فیلم خوك به »قتل هاي زنجیره اي دهه 
70« و شخصیت »جعفر پناهي« به عنوان فیلمساز 
ممنوع الفعالیت اش��اره دارد. رس��انه هاي آلماني 
»خوك« را يك گروتسك)طنزسیاه( نامیده اند اما 
خود ماني حقیقي در مصاحبه با نشريه »ورايتي« 
مي گويد فیلمش يك كمدي »پارودي«)مترادف 
واژه »هزل« و اس��تهزا( اس��ت. مان��ي حقیقي به 
دلیل تحصیل در رش��ته فلسفه، مفاهیم سیاسي 

مد نظرش را در قالب فیلم به تصور مي كش��د و به 
همین دلیل در كنار كمدي س��خیفي مانند »50 
كیلو آلبالو«، آثاري از جنس »اژدها وارد مي شود« 
نیز دارد كه اليه هاي زيرين فیلم از روايت بیروني 
آن ارزش بیشتري براي فیلمساز دارد. گفته شده 
اس��ت »خوك« نیز برخالف ظاهر طنزگونه اش، 
داراي اليه هاي زيريني است كه مقصود فیلمساز از 

ساخت »خوك« را بايد در آن جست و جو كرد. 
  يك بيان سياسي با زبان الکن

اش��اره به قتل هاي زنجیره اي و ممنوع الفعالیت 
شدن فیلمسازها، تنها بخشي از آن چیزي است كه 
از خوك در برلین ديده شده است. اما اين روزها، 
مهم ترين حاشیه »خوك« اظهارات ماني حقیقي و 
لیال حاتمي در نشست جشنواره فیلم برلین است. 
دو ويدئوي كوتاه از نشست رسانه اي فیلم »خوك« 
در برلین منتش��ر شده اس��ت؛ ابتدا سخنان لیال 
حاتمي بازيگر زن »خوك« و دومي سخنان ماني 
حقیقي كارگردان اين فیل��م. لیال حاتمي با بیان 
مبتديانه و هم��راه با تپق هاي ف��راوان مي گويد: 
»مايلم از اين فرصت اس��تفاده كنم تا خش��م و 
اندوه عمیق خودم را نس��بت به نحوه »برخورد« 
با تظاهركنن��دگان اخیر در ايران نش��ان بدهم و 
اين شرم آور است كه در كشور من، مردم فقط »به 
بهاي« جان خود مي توانن��د اعتراض كنند. براي 
اولین بار است كه من مي خواهم در مسائل سیاسي 
دخالت و اظهارنظر كنم«. اشاره مبهم بازيگر فیلم 
خوك به كشته شدن معترضان در ايران درست 
در زماني كه نیروي انتظامي براي برقراري امنیت 
در تهران چند شهید داده است و اغتشاشگران با 
حمله به نیروي انتظامي و بسیج جنايت آفريده اند، 
واكنش هاي زيادي را در داخل به همراه داش��ته 
است. علي علیزاده، كارش��ناس امور سیاسي در 
توئیتي به س��خنان حاتمي واكنش نشان داده و 
مي نويسد: »شرم آور است كه لیال حاتمي به دخالت 
غرب در امور داخلي ايران اعتراض نكرد و نگفت 
ترامپ با تزريق روزي يك بحران، نهضت كلنگي 
كردن ايران راه انداخته. شرم آور كه با سیاه نمايي 
كشورش، داوطلبانه به اين نهضت پیوست، آن هم 

در آلمان كه هنوز از فروش ش��یمیايي به صدام و 
كش��تار جوانان میهنش عذر نخواسته.« علیزاده 
در توئیت ديگري يادآور مي شود: »حدس مي زنم 
لیال حاتمي مخالف حمله نظامي غرب يا تحريم 
ايران باشد اما امروز دقیقاً به ماشین ايران ستیزي 
ترامپ و بن س��لمان خوراك رس��اند كه هدفش 
مش��روعیت يابي براي تحريم هاي جديد اس��ت. 
بس��یاري مخالف تحريم ه��اي اقتصادي اند ولي 
نمي دانند كه خود بخشي از ساختار شكل دهنده 
آن بوده اند؛ سفیران س��یاهنمايي«. جالب است 
س��رمايه گذار فیلم »خوك« محمد امامي است 
كه به خاطر دخالت در پرونده اختالس از صندوق 
ذخیره فرهنگیان مدتي را در بازداش��ت به س��ر 
مي برده و از وي به عنوان يكي از چهره هاي متهم 

در قضیه پولشويي در سینما نام برده مي شود. 
  پاسخ به خودفروخته ها

اظهارات لیال حاتمي، واكنش عضو كمیس��یون 
فرهنگ��ي مجل��س را در پ��ي داش��ته اس��ت. 
حجت االسالم نظراهلل پژمانفر در پاسخ به اظهارات 
بازيگر فیلم خ��وك مي گويد: اگر ي��ك هنرمند 
حرف هاي غیرواقعي را مطرح كند نشان مي دهد 
اين فرد خودباخته و خودفروخته اس��ت، مسئله 
كامالً روشن است كه عده اي به دنبال ايجاد فضاي 

نامناسب در كشور هستند. 
ناي��ب رئی��س كمیس��یون فرهنگ��ي مجل��س 
تأكید مي كن��د: جامعه هنري كش��ور ب��ه افراد 
خودفروخته اي كه خاس��تگاه و ح��ركات آنها در 
جلب جريان استكباري است و دنبال اين هستند 
كه زمینه اي براي اخذ تابعیت و امتیاز كسب كنند 
و در كشورهاي بیگانه اظهارات خالف واقعیت و از 
اساس مطرح مي كنند، بهترين پاسخ را خواهند داد 

و برخورد مناسب و مقتضي را انجام مي دهند. 
  هجوم، درساژ و هندي و هرمز

 از سه فیلم ديگر حاضر در برلین »هجوم« ساخته 
ش��هرام مكري، نامزد دريافت جاي��زه فیلم هاي 
همجنس گرايانه شده است؛ فیلمي كه كارگردانش 
عضو گروه س��ینمايي »هنر و تجربه« است. اين 
گروه سینمايي با حمايت سازمان سینمايي درست 
شده و در میان اهالي سینما به گروه دولتي هنر و 
تجربه معروف است. اين فیلم درباره قتل در يك 
باشگاه اس��ت و اعضاي آن مردان جواني هستند 
كه رفتار هاي همجنس گرايانه دارند! تولید فیلم 
محتواي همجنس گرايانه در س��ینماي ايران كه 
مدعاي اخالق اس��ت، باعث حیرت ش��ده است! 
»درس��اژ« نیز دغدغه هاي نس��ل جواني را بیان 
مي كند كه در عین ظاهر آرام، سركش هستند و بر 
قواعد اجتماعي مي شورند اما آخرين فیلم ايراني 
يعني »هندي و هرمز« به سنت هاي مردم بومي در 
برخي از مناطق كشور حمله مي كند. خبرگزاري 
آلمان در معرفي اين فیلم مي نويس��د: »هندي و 
هرمز س��اخته عباس امیني در بخش فیلم هاي 
نوجوانان برلیناله به نمايش گذاش��ته مي ش��ود. 
اين فیلم روايت مشكالت نسل جوان و محرومي 
است كه در اسارت سنت هاي متحجر اجتماعي و 
بي  اعتنايي سیاسي به آرامي جان مي دهد.« الگوي 
قديمي س��یاه نمايي كه مدت هاست براي كسب 
جايزه در جشنواره هاي خارجي استفاده مي شود و 
ديگر مستعمل و نخ نما شده است. همان طور كه 
در ابتدا اشاره ش��د، هیچ كدام از فیلم هاي ايراني 
حاضر در برلیناله رويكرد مثبتي نسبت به فضاي 
جامعه ايران��ي ندارند و برلی��ن عامدانه با پررنگ 
كردن اين فیلم ها مي كوشد چهره اي مخدوش از 

كشورمان را در جهان به نمايش بگذارد.

     محمد صادقي
نخستين فستيوال پويانمايي تلويزيوني در سال آينده به 

ميزباني همدان برگزار خواهد شد. 
همدان كه مدتي میزباني جش��نواره فیلم كودك و نوجوان را بر 
عهده داشت، دوباره صاحب يك جشنواره فرهنگي و هنري شد و 
اين بار قرار است با برگزاري جشنواره ملي پويانمايي تلويزيوني، 

دانشكده انیمیشن نیز در اين استان راه اندازي شود. 
پايتخت تاريخي قوم ماد، در سال جاري میالدي عنوان پايتخت 
گردشگري كشورهاي آس��یايي را دارد و از اين جهت مسئوالن 
استاني همدان تالش كرده اند برنامه هاي جانبي فرهنگي و هنري 
را در اين اس��تان برپا كنند. بر اين اساس و با توافق صورت گرفته 
با معاونت امور اس��تان هاي سازمان صداوس��یما، جشنواره ملي 

پويانمايي تلويزيوني در اين استان برگزار خواهد شد. 
علي دارابي معاون امور استان هاي رس��انه ملي درباره اين تصمیم 
مي گويد: مراكز استاني صدا و سیما مهد توانمندي و استعدادهاي 
حوزه پويانمايي به ش��مار مي روند، در س��ال هاي گذشته به دلیل 
كم توجهي و مش��كالت مالي، بس��یاري از تولیدكنندگان بخش 
خصوصي دچار مش��كالتي ش��ده اند اما در برخي استان ها شاهد 
انعقاد قراردادهاي تولید انیمیشن با كمپاني هاي بزرگ بین المللي 
هستیم كه نشان دهنده ظرفیت و توانمندي هاي گسترده در مراكز 
است. دارابي مي افزايد: مأموريت جشنواره ملي پويانمايي راه اندازي 
جريان گس��ترده تولید و س��اخت انیمیشن در كش��ور است. اين 
جشنواره جريان گس��ترده اي در حوزه تولید و ساخت انیمیشن و 
پويانمايي در كشور ايجاد مي كند، البته ايجاد رقابت سالم و سازنده 

میان برنامه سازان و تولیدكنندگان انیمیشن در كنار اشتغال زايي 
براي آنها از ديگر اهدافي است كه اين جشنواره دنبال مي كند. عباس 
فاطمي رئیس مركز سیماي اس��تان ها در خصوص دلیل انتخاب 
اس��تان همدان براي میزباني اين رويداد بزرگ فرهنگي و هنري 
مي گويد: اين استان در حوزه انیمیشن پیشینه خوبي دارد و استعداد 
باالي جوانان همدان را در اين حوزه ش��اهد بوده ايم. بیش از 100 
ساعت تولید ساالنه اين مركز در حوزه پويانمايي است. محمدناصر 
نیكبخت استاندار همدان نیز با بیان اينكه اين استان قطب پويانمايي 
كشور است از آمادگي استان همدان براي برگزاري اين جشنواره 
خبر مي دهد و خاطرنشان مي كند: جشنواره انیمیشن مي تواند در 
رشد و استعداد اين حرفه تأثیرگذار باشد به خصوص اينكه اين رشته 
مي تواند سبك زندگي ايراني اسالمي، امید و سرزندگي را به كودكان 
و جوانان منتقل  كند. نیكبخت تصريح مي كند: به دنبال اين هستیم 
كه در آينده نزديك، دانشكده انیمیشن را با كمك رسانه ملي در اين 

خطه هنرپرور راه اندازي كنیم.

برگزاري اولين جشنواره ملي پويانمايي تلويزيوني

همدان صاحب جشنواره پويانمايي شد
    خبر

آغاز رالي  خانوادگي حرم تا حرم  
رالي خانوادگي حرم تا حرم از شهر مقدس مشهد تا كربالي معلي روز گذشته 

آغاز شد. 
رامین افشاري مديرعامل كانون جهانگردي و اتومبیلراني در اين مراسم گفت: »كانون 
جهانگردي از سال 1314 تأسیس ش��ده و در حال حاضر مس��ئول و برگزار كننده 
رالي هاي خانوادگي استان است. وي افزود: »به لحاظ مسیر پرتردد و وسعت شهرها و 
بین المللي برگزار شدن، رالي جذابي است.« مديرعامل كانون جهانگردي و اتومبیلراني 
تصريح كرد: »اين رالي از نظر انتخاب مبدأ و مقصد مس��یر يك رالي بي نظیر است و 
حدود چهار ماه هماهنگي  براي برگزاري اين رالي انجام شد و میراث و استانداري هاي 
شش استان در اين راستا همكاري خوبي داشتند.« وي افزود: »رالي بزرگ حرم تا حرم 
كه از مشهد تا كربال رقم مي خورد يكي از پرترددترين كريدورهاي كشور است و براي 

زيارت از عتبات به مرقد امام رضا)ع( سفرها از اين مسیر صورت مي گیرد.«
افشاري افزود: »2هزارو917 كیلومتر طول مسیر رالي است كه از استان هاي خراسان 
رضوي، س��منان، قم، مركزي، لرس��تان و ايالم عبور مي كنن��د و در نهايت به كربال 
مي رسند.« مديرعامل كانون جهانگردي و اتومبیلراني خاطرنشان كرد: »اختتامیه 
رالي حرم تا حرم در پنجمین روز س��فر و در كربال برگزار مي ش��ود. اين رالي چهارم 
تا هفتم اسفند 96 برگزار مي شود و شركت كنندگان دو روز در كربال حضور خواهند 
داش��ت.« ابوالفضل مكرمي فر مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
خراسان رضوي نیز در مراسم آغاز رالي حرم تا حرم )مشهد تا كربال( گفت: »طرح حرم 
تا حرم از مشهد آغاز و در شش شهر مسیر خود را ادامه مي دهد و در نهايت در كربال 
به پايان مي رسد.« وي افزود: »رالي حرم تا حرم اولین رالي اي است كه از سال 55 تا 
به امروز به صورت بین المللي در اين مسیر اتفاق مي افتد.« مديركل میراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي تصريح كرد: »شركت كنندگان رالي حرم تا 

حرم در طول مسیر از جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي و طبیعي بازديد مي كنند.«

تشريح تازه ترين فعاليت هاي 
يك خواننده انقالبي

خوانن�ده موس�يقي انقالب�ي در تش�ريح تازه تري�ن 
فعاليت ه�اي خ�ود از تولي�د دو اث�ر وي�ژه ب�ا مضامي�ن 
اجتماع�ي و س�الگرد ارتحال ي�ادگار ام�ام)ره( خبر داد. 
محس��ن توس��لي در گفت وگو با مهر با اش��اره ب��ه تازه ترين 
فعالیت هاي خود گفت: امسال در ايام سالگرد پیروزي انقالب 
اسالمي اين افتخار را داشتم كه به همت رايزن فرهنگي ايران در 
بیروت برنامه هايي را به مناسبت دهه فجر برگزار كنم كه يكي 
از اين برنامه ها رونمايي از قطعه »هواتو دارم  اي خاك« بود كه 

طي مراسم باشكوهي براي مخاطبان اجرا شد. 
وي ادامه داد: كار ديگري كه تصمیم داريم تا پايان س��ال از آن 
رونمايي كنیم اثري با موضوع اجتماعي است كه محتواي آن از 
زبان پدري به دخترش در حوزه خانواده و مسائل روز جامعه است 
كه ترانه آن توسط سینا دستخوش نوشته شده و داراي مضمون 
متفاوتي است و مي دانم كه مي تواند مورد توجه مخاطبان قرار 
گیرد. اين اثر به طور حتم تا پايان سال در فضاي مجازي منتشر 
مي ش��ود. اين خواننده در پايان به تولید يك قطعه همزمان با 
سالروز ارتحال حجت االسالم س��یداحمد خمیني يادگار امام 
راحل)ره( اشاره كرد و گفت: كارهاي مربوط به پیش تولید اين 
قطعه انجام گرفته كه بر اساس آن قاسم صرافان به عنوان شاعر و 
امید رهبران به عنوان تنظیم كننده حضور دارند و امیدوارم طبق 
برنامه ريزي هاي انجام گرفته اين قطعه همزمان با سالروز ارتحال 

يادگار امام در دسترس مخاطبان قرار گیرد. 
.............................................................................................................. 

 بالتکليفي مجوز 
يا دور زدن شوراي پروانه ساخت

»عبدالرض�ا كاهان�ي« كارگ�ردان س�ينما در حال�ي 
مدعي بالتکليف�ي در موضوع مجوز »ما ش�ما را دوس�ت 
داريم خان�م يايا« اس�ت كه اين فيل�م ماه هاس�ت پروانه 
ويدئوي�ي دارد ام�ا آق�اي كارگ�ردان، زياده خواهان�ه 
قص�د دارد ت�ا پ�س از توليد و ب�ه رغ�م ويدئوي�ي بودن 
مج�وز اث�رش، پروانه نماي�ش س�ينمايي درياف�ت كند. 
سؤال اساس��ي اين اس��ت: كاهاني كه كارگردان باسابقه اي در 
سینماي ايران است و تا كنون و به راحتي براي همه فیلم هايش 
 پروانه ساخت سینمايي دريافت كرده به چه دلیل ساخت »ما شما 
را دوست داريم خانم يايا« را با پروانه ويدئويي آغاز مي كند؟ و چرا 
حاال و در مرحله اكران تالش دارد با جنجال هايي رسانه اي براي 
جديدترين ساخته  خود مجوز سینمايي اخذ كند؟ آيا او از روش 
جديدي براي دور زدن شوراي پروانه ساخت پرده برداري كرده 
اس��ت؟ نكته جالب اينكه پخش كننده »ما شما را دوست داريم 
خانم يايا« هم همان شركت »بلیت« است كه پروانه فعالیت ندارد 
و در هفته هاي گذشته به خاطر تالش در جهت اكران غیرقانوني 

فیلم »عصباني نیستم« نامش رسانه اي شد. 
..............................................................................................................

 رأي ديوان عالي امريکا 
به مصونيت الواح هخامنشي 

ديوان عال�ي امريکا در جلس�ه  اس�تيناف پرون�ده  الواح 
هخامنش�ي با رأي هش�ت ب�ه صفر قض�ات دي�وان عالي 
حکم مص�ادره و ف�روش ال�واح هخامنش�ي را لغ�و كرد. 
امريكا دهه هاست با قرائت هاي حقوقي يكطرفه اموال ايران راكه 
از زمان رژيم پهلوي به اين كشور انتقال يافته بلوكه و به نفع خود 
مصادره مي كند. خواهان ها در پرونده الواح هخامنش��ي پس از 
حمله  انتحاري سال 1997 توسط حماس در اورشلیم و كشته و 
زخمي شدن برخي شهروندان امريكايي، در دادگاه بخش كلمبیا 
در اياالت متحده  طرح شكايت كرده و اين دادگاه با صدور رأي 
غیابي، ايران را به حمايت مالي از گروه حماس متهم و به پرداخت 
71/5میلیون دالر خسارت محكوم كرد. چون ايران از پرداخت 
اين مبلغ امتناع كرد، خواهان ها براي اجراي رأي خود و توقیف 
اموال ايراني از جمله مجموعه پرسپولیس به دادگاه بخش شمال 
»ايلینويز« مراجعه كردند. اين دادگاه ماده  )g( 1610 را محوري 
براي رفع مصونیت از مجموعه  پرس��پولیس ندانست و اين رأي 
در شعبه  هفتم تجديد نظر نیز مورد تأيید قرار گرفت. در نتیجه 
پرونده در ديوان عالي اياالت متحده پذيرفته شد. اكنون ديوان 

عالي نیز رأي شعبه  هفتم را تأيید مي كند. 
..............................................................................................................

 آغاز سينما سيار عمار 
در خراسان جنوبي از شوسف

 سينما سيار جشنواره عمار در ادامه اكران هاي خود به استان 
خراسان جنوبي رفته و در نخستين گام خود اكران هايش 
را از شوسف از توابع شهرستان نهبندان آغاز كرده است. 
مسئول سینما سیار عمار در خراسان جنوبي در نخستین اكران 
خود در حسینیه شهداي گمنام ش��هر شوسف، نماهنگ هاي 
»برخیزيد«، »ما دالوران كشوريم« فیلم هاي كوتاه »علمك« 
و »جیب كت« و فیلم بلند »يتیمخانه اي��ران« به كارگرداني 

ابوالقاسم طالبي را براي مخاطبان خود پخش كرده است.

برلين همچنان به فيلم های حاشيه  دار ايراني لبخند می زند 

درساژ خوك در بغل خرس!

از اهداي خ��رس به جعف��ر پناهي 
تا گذاش��تن صندلي خالي براي اين 
فيلمس��از به نش��انه همبس��تگي با 
وي گرفته تا پررنگ ساختن فيلمي 
مانند خ��وك كه در آن ب��ه قتل هاي 
زنجيره اي گريزي زده ش��ده اس��ت 
هم��ه در برلي��ن دي��ده مي ش��ود

    ديده بان فرزين   ماندگار

برگزيدگان بخش »تجلي اراده ملي« جشنواره فجر معرفي شدند

تقدير از »تنگه ابوقريب« در حاشيه اروند

    ايزد مهرآفرين
فيلم »تنگه ابوقريب« در بخش تجلي اراده ملي كه امسال در 
خوزستان برگزار شد، بيشترين جوايز را به خود اختصاص داد. 
امسال براي نخستین بار بخش »تجلي اراده ملي« جشنواره فیلم 
فجر كه مخت��ص جوايز نهاده��ا و ارگان ها به فیلم ه��اي برگزيده 
جشنواره فیلم فجر است، به میزباني منطقه آزاد اروند برگزار شد. 
در مراس��م اختتامیه بخش »تجلي اراده ملي« كه پنج شنبه سوم 
اسفند ماه در يكي از قديمي ترين سینماهاي آبادان )سینماي روباز 
بريم آبادان( برگزار شد، فیلم هاي برگزيده معرفي و مورد تقدير قرار 
گرفتند كه حضور پررنگ فیلم هاي »تنگه ابوقريب« و »ماهورا« دو 
فیلم دفاع مقدس��ي در اين بخش قابل توجه بود. جايزه مركز ملي 

فرش ايران به فیلم »داركوب«اهدا شد. 
سازمان مديريت منابع آب ايران، به پاس رشادت هاي گردان عمار 
و شهید غالمرضا صالحي، تنديس خود را به جواد عزتي براي »تنگه 
ابوقريب« اهدا كرد. جايزه ويژه شركت بیمه ايران، به خاطر پرداخت 

هنرمندانه به فاجعه پالس��كو به فیلم مصطف��ي كیايي كارگردان 
»چهارراه استانبول« رسید. جايزه دوم به خاطر نمايش رشادت هاي 
هشت سال دفاع مقدس به سعید ملكان تهیه كننده »تنگه ابوقريب«  
و جايزه اخالق پزش��كي به جواد عزتي براي ايف��اي نقش امدادگر 
در فیلم »تنگه ابوقريب« اهدا ش��د. جايزه انجمن مديران تولید به 
محمدرضا منصوري براي »تنگه ابوقريب« اهدا شد. بنیاد شهید و 
امور ايثارگران، جايزه اول خود را به مستند »زناني با گوشواره هاي 
باروتي« ساخته رضا فرهمند اهدا كرد. جايزه دوم نیز به فیلم »به 
وقت شام« ساخته ابراهیم حاتمي كیا تعلق گرفت. تنديس دبیرخانه 
سي و شش��مین جش��نواره ملي فیلم فجر به حمیدرضا زرگرنژاد 
كارگردان فیلم »ماهورا« اهدا شد. منطقه آزاد اروند جايزه خود را 
به »شعله ور« ساخته حمید نعمت اهلل اهدا كرد. سازمان سینمايي 
نیز جوايز خود را به اين شرح اعطا كرد: جايزه اول به مصطفي رزاق 
كريمي براي ساخت مستند »بانو قدس ايران«، جايزه دوم و سوم به 
حامد جعفري تهیه كننده و هادي محمديان كارگردان انیمیشن 
»فیلش��اه« و چهارمین جايزه به مس��تند »زناني با گوشواره هاي 

باروتي« ساخته رضا فرهمند تعلق گرفت. 
مجري اين برنامه محمدرضا شهیدي فر بود و برنامه اختتامیه با ذكر 
نام شهداي هشت سال دفاع مقدس و شهداي مدافع حرم همراه بود. 
سازمان  ها و نهادهايي كه در بخش تجلي اراده ملي به ارزيابي آثار 
سي و ششمین جشنواره فیلم فجر پرداخته اند، عبارتند از: شوراي 
عالي اخالق پزشكي كشور، مركز ملي فرش ايران، معاونت فرهنگي 
و آموزشي بنیاد شهید و امور ايثارگران، بیمه ايران، شركت مديريت 

منابع آب ايران، انجمن مديران تولید و سازمان منطقه آزاد اروند.


